
گاه رتبه بندی اعتباری رد تأمین مالی از بازار   سرماهیجای
 دکتر قاسم محسنی

 مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان





 اهداف رتبه بندی یا درجه بندی
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   :حمایت از سرمایه گذاران از طریق
 

 ایجاد شفافیت 
 و 

 رفع عدم تقارن اطالعات



 (Ranking)رجه بندی و د( Rating)تفاوت رتبه بندی 

 

 در رتبه بندی(Rating) ، ،مقایسه موضوع رتبه بندی با  اساس کار
 .استمعیار 

 

در درجه بندی(Ranking) ، ،مقایسه موضوع درجه مبنای کار
 .استبندی با همگروه ها 



 (Ranking)رجه بندی و د( Rating)برخی مصادیق رتبه بندی 

 (:Rating)رتبه بندی مصادیق 
رتبه بندی اعتباری 
رتبه بندی حاکمیت شرکتی 

رتبه بندی کیفیت مدیریت 

 

 (:  Ranking)درجه بندیمصادیق 
درجه بندی عملکرد 

انواع رده بندی ها 



 (Credit Rating)تعریف رتبه بندی اعتباری 

 موقع به ایفای احتــــمال به راجـع بندی رتبه مؤسسه اظهارنظر

  از ناشی تعهدات موقع به ایفای احتمال یا حقوقی شخص تعهدات

 موعد در دیگر خاص مالی تعهد ایفای احتمال یا و بهادار اوارق انتشار

 یا متعهد تمایل و ها توانایی مند نظـــام بررسی طریق از که مقرر

 رتبه اختصاص به منجر و گیرد می صورت تعهدات ایفای به متعهدین

 .گردد می شده تعریف پیش از و معین

 احتمال ایفای به موقع تعهدات مالی



 بررسی صنعت•

 ساختار و مدیریت•

 بازار و جایگاه رقابتی•

 قوانین و مقررات حاکم•

 تکنولوژی و چشم انداز آتی•

 سیستم ها و روش ها•

 وضعیت نیروی انسانی•

 توانایی سودآوری•

 توانایی ایجاد جریان نقد•

 کیفیت و نقدشوندگی دارایی ها•

 ترکیب بدهی ها و ساختار سرمایه•

 حمایت های بیرونی•

 گزارش رتبه بندی اعتباری



 تسهیالت مصرفی تسهیالت بانکی و اعتبار تجاری بازار سرمایه

شرکتهای دولتی 
 و شبه دولتی

شرکتهای بزرگ 
 خصوصی

 بنگاه های کوچک بنگاه های متوسط 
اشخاص  

 حقیقی

 گزارشــگری اعتـــباری تجــــــ ــــــــــــــاری

 بانکهای اطالعاتی

 بانکهای اطالعاتی بنگاه های کوچک
 بانکهای اطالعاتی مؤسسات تجاری

نسبتها/ احتمال نکول: تحلیل های مؤسسات رتبه بندی اعتباری  

 رتبه بندی اعتباری
 گزارشگری اعتباری

 گزارشگری بنگاه های کوچک
مؤسسات رتبه بندی اعتباری بنگاه 

 های کوچک و متوسط

و امتیازدهی  ( Credit Rating)اعتباری   مقایسۀ رتبه بندی
 (Credit Scoring) اعتباری

 رتبه بندی(Rating )–  (قضاوتی)پیش بینی آینده 
 اعتبارسنجی(Scoring )–  (تحلیل کمی)گذشته نگر 

 :تفاوت



 مزایای رتبه بندی اعتباری

 کمک به تصمیم سازی و تصمیم گیری از طریق کاهش عدم تقارن اطالعات و بهبود شفافیت بازار

 مالی

کمک به توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید 

کاهش هزینه های تأمین مالی 

کاهش اتکای به تضامین و وثایق برای تأمین مالی 

کمک به بهبود سالمت مالی و اعتباری 

کمک به کاهش فساد مالی 

کمک به تنظیم مقررات و نظارت بر بازارها و نهادهای مالی 



 طیف رتبه ها

سطح 
 ریسک

 رتبه طبقه بندی

قابل چشم  
 پوشی

 -AAA, AA+, AA, AA خیلی عالی

سرمایه   سطح خیلی کم تا کم
 گذاری

A+, A,A-, BBB+, BBB, 

BBB- 

 -BB+, BB, BB رو به باال کم تا متوسط

 -B+, B, B اعتبار کم متوسط تا زیاد

 CCC تحت پایش خیلی زیاد

 CC, C, D درمانده خیلی خیلی زیاد

 رتبه های بلندمدت
 رتبه های کوتاه مدت             رتبه های بلندمدت



 :باید رعایت کنند اصولی که مؤسسات رتبه بندی

B 

F 

C 

D 

A استقالل 

 حرفه ای گری

 پویایی

حفظ 
 محرمانگی

 کنترل تضاد منافع

 تطبیق با مقررات

E 
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 مقررات/قانون ماده شرح

مالی شناخته شده و تمامی شرایط، صالحیتها،  نهاد  عنوانمؤسسه رتبه بندی به 
بازرسی، مستندات و نظارتهای مورد اشاره در قانون در خصوص نهاد مالی  

 .مشمول رتبه بندی نیز هست

  21بند 
 1ماده 

قانون بازار اوراق بهادار 
 جمهوری اسالمی ایران

 نهاد مالی رتبه بندی و اعتبارسنجیدولت مکلف شده با ایجاد و بکارگیری 
 .زمینه تسهیل  و تسریع اعطاء تسهیالت بانکی را فراهم نماید

 5ماده 
قانون تسهیل اعطاء تسهیالت 
بانکی و کاهش هزینه های  

 ...طرح و

انتشار اوراق مشارکت بدون   اعطای اختیار به سازمان بورس برای صدور مجوز
 بر اساس رتبه اعتبارینیاز به ضامن و تعیین نرخ اوراق مذکور 

 25ماده 
قانون رفع موانع تولید 

رقابت پذیر و ارتقای نظام  
 مالی

پايگاه اطالعاتی رتبه بندی اعتباری اشخاص مکلف شده اقتصاد وزارت 
و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را راه اندازی نماید و آن را در دسترس   حقوقی

 (آیین نامه مربوط به نحوه رتبه بندی. )+مؤسسات اعتباری و اشخاص قرار دهد
 9ماده 

قانون مبارزه با مفاسد  
 اقتصادی

به تصویب سازمان بورس رسیده و چارچوب تأسیس و فعالیت موسسات رتبه  
 .بندی به جزئیات تشریح شده است

دستورالعمل تأسیس و فعالیت  
 موسسات رتبه بندی

 زیرساخت حقوقی و قانونی
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 ادامه -زیرساخت حقوقی و قانونی 

 قانون ماده شرح
  و واردات مقررات قانون اجرایی آیین نامه 10 مادة  3 بند ذیل 2 تبصره موضوع
 صادرات

  
دستورالعمل رتبه بندی اشخاص حقیقی، حقوقی و 

 شرکت های تعاونی

  به نسبت مورد حسب خود، مشتریان به چک دسته ارائه برای مکلفند کهابان
  از اعتباری رتبه بندی یا اعتبارسنجی ملی سامانه از اعتباری گزارش دریافت

  اعتبار سقف دریافتی، نتایج با متناسب و نموده اقدام اعتباری رتبه بندی مؤسسات
  اختصاص اعتبار مدت و یکتا شناسه چک برگه هر به و محاسبه را متقاضی مجاز

   .می دهد

 قانون اصالح قانون صدور چک 6مادة 

 :است شده اعتباری رتبه بندی یا اعتبارسنجی به منوط بانکی نظام در زیر موارد
 بانکی تسهیالت اعطای-

 بانکی نامۀ ضمانت صدور-

 اسنادی اعتبارات گشایش-
  تعیین اعتباری بندی رتبه یا اعتبارسنجی با متناسب باید زیر موارد ضمن در

 :شود
   وثایق میزان-
 سرمایه کفایت-

  
آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری 

 بانکی

  و اعتبارسنجی یکپارچه سامانۀ شده موظف صمت وزارت قانون، (ت) بند مطابق
  بازرگانی کارت ابطال و تمدید صدور، ساماندهی منظور به را اعتباری رتبه بندی

   .نماید ایجاد خارجی و داخلی تجارت برای

بند ت  
 6ماده 

 قانون

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آیین نامه 
 آن 6و  5اجرایی مواد 
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 مقررات/قانون ماده شرح

 صادرات و واردات مقررات قانون اجرایی آیین نامه 10 مادة  3 بند ذیل 2 تبصره موضوع
دستورالعمل رتبه بندی 

اشخاص حقیقی، حقوقی و 
 شرکت های تعاونی

  دریافت به نسبت مورد حسب خود، مشتریان به چک دسته ارائه برای مکلفند بانکها
 مؤسسات از اعتباری رتبه بندی یا اعتبارسنجی ملی سامانه از اعتباری گزارش

 متقاضی مجاز اعتبار سقف دریافتی، نتایج با متناسب و نموده اقدام اعتباری رتبه بندی
   .می دهد اختصاص اعتبار مدت و یکتا شناسه چک برگه هر به و محاسبه را

 6مادة 
قانون اصالح قانون صدور 

 چک

 ادامه -زیرساخت حقوقی و قانونی 
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 درمورد بازار اوراق بهادار کشورهای نوظهور IOSCOیافته های 

از موارد این درصد هفتاد به نزدیک در و داشته فعالیت نوظهور بازارهای تمامی در بندی رتبه مؤسسات  

 .برخوردارند مقررات و قوانین

     در کمتر از نیمی از بازارهای نوظهور، دریافت رتبه اعتباری به منظوور انتشوار اوراق بودهی شورکتی

 .  الزامی شده است

در نیمی از بازارهای نوظهور استفاده از رتبه بندی های درخواست نشده مجاز شمرده شده است. 

در بیش تر بازارهای نوظهور، نظارت و گزارشگری رتبه بندی توسط مؤسسات رتبه بندی انجام می شود. 

دوره به روزرسانی رتبه ها معموالً شش ماهه یا یک سال و یا در زمان رخداد تغییرات مؤثر می باشد  . 

    در برخی بازارهای نوظهور محدودیتهایی در زمینه حداقل رتبه مورد نیاز یا حوداکرر میوزان سورمایه

 .  گذاری در اوراق بدهی وضع شده است
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 پیشنهادهایی برای توسعه بازار اوراق بهادار کشور

بهادار اوراق تضمین برای واحد حقوقی شخصیت یک تشکیل 

چند انتشار امین، نقش سازی، خصوصی) واسط نهادهای نقش بازطراحی  

 (واسط یک توسط اوراق

محدود عمومی عرضۀ بازار تشکیل 

بهادار اوراق ارث بر مالیات قوانین اصالح 

اوراق عرضۀ مستندات تهیۀ در گذاری سرمایه مشاوران نقش افزایش 
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 ادامه -پیشنهادهایی برای توسعه بازار اوراق بهادار کشور 

دفتری ثبت روش به عرضه طریق از اوراق بازدهی نرخ سازی واقعی 

و سال 15 تا دولتی اوراق انتشار طریق از بهره نرخ زمانی ساختار منحنی تشکیل  

 باالتر

استاندارد قواعد با کیش در بهادار اوراق ای منطقه یا المللی بین بازار تشکیل 

بندی درجه و بندی رتبه تشویق 
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